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ABSTRAK
ERNAWATI. Pengaruh Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri
Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta.
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
modal kerja terhadap rentabilitas modal sendiri pada Koperasi Pegawai Republik
Indonesia DKI Jakarta. Modal kerja pada penelitian ini bersumber keseluruhan
dari aktiva lancar. Penelitian ini dilakukan di Pusat Koperasi Pegawai Republik
Indonesia yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya no. 18 Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan
pendekatan korelasional dan menggunakan data ex post facto. Populasi terjangkau
dalam penelitian ini adalah 35 Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang
menjadi anggota PKP-RI DKI Jakarta Tahun 2010 dan sampel yang digunakan
adalah 32 koperasi dengan menggunakan teknik acak sederhana.
Teknik analisis data menggunakan persamaan regresi linier sederhana dan
hasil penelitian didapat Ŷ = 11,35 + 1,532X. Untuk uji persyaratan analisis data
yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors didapat
Lhitung < Ltabel (0,134 < 0,157). Hal ini berarti data berdistribusi normal. Pada uji
kelinieran regresi didapat hasil Fhitung < Ftabel yaitu 3,49 < 4,53 yang dapat
disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk uji
keberartian didapat Fhitung > Ftabel yaitu 6,38 > 4,17 yang menandakan bahwa
persamaan regresi berarti (signifikansi). Pada uji koefisien korelasi dengan
menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,419, hal ini
berarti terdapat hubungan yang positif antara modal kerja dengan rentabilitas
modal sendiri. Dari perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel yaitu 2,53 > 1,70 yang
menunjukkan adanya hubungan yang berarti (signifikansi) antara variabel X
(modal kerja) dengan variabel Y (RMS). Dan dari hasil perhitungan koefisien
determinasi diperoleh nilai 17,54% yang menunjukkan besarnya kontribusi modal
kerja terhadap rentabilitas modal sendiri. Dari hasil penelitian ini telah
membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan berarti (signifikansi) antara
modal kerja terhadap rentabilitas modal sendiri.
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ABSTRACT
ERNAWATI. The Influence Working Capital To Profitability On The Indonesian
Republic Employee Cooperation Of DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta. Economic
Education Study Program, Concentration in Accounting Education, Departement
of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of
Jakarta, 2013.
This study aims to determine whether there is any influence working
capital to profitability of Employee Cooperative Republic of Indonesia. Working
capital in this study originated from the current assets. This Research was
conducted at the Center for Employee Cooperative Republic of Indonesia which is
located at Jl. Gunung Sahari Raya No 18 Jakarta.
The method used in this research is survey method with the correlation
approach and use the data ex post facto. The population covered in this study was
35 Employee Cooperatives Republic of Indonesia, members of PKP-RI in 2010
and samples used are 32 cooperatives with using simple random technique.
Analysis using simple linear regression equation and the result is
Ŷ = 11,35 + 1,532X. To test the data analysis requirements of normality test error
astimate of Y on X regression test was obtained Lo < Lt (0,134 < 0,157). This
means that the normal distribution of data. In the linearity test result obtained
regression Fo < Ft is 3,49 < 4,53 that can be concluded that the linear form of
regression model. As for the significance tests obtained Fo > Ft is
6,38 >
4,17, indicating that the regression equation means (significance). Correlation
coefficient test result using the Pearson Product Moment value obtained rxy =
0,419, this means there is a positive relationship between working capital to
profitability. From t-test caculations obtained to > tt is 2,53 > 1,70 indicating a
significant relationship (significance) between the variables X (working capital)
with a variable Y (profitability). And this result of calculation of coefficient of
determination values obtained 17,54%, which shows the amount of working
capital contribution to profitability. From the results of this research has shown
that there are positive and significant relationship (significance) between working
capital with profitability.
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PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1.

Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta
maupun Perguruan Tinggi lain.

2.

Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang
dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

3.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima
sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2013
Yang membuat pernyataan,

Ernawati
No.Reg. 8155089445

6

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:
1.

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 6)

2. ”Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan shalat.
Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”
(Q.S. Al-Baqarah: 45)

Tiada usaha yang sia-sia, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Keinginan takkan tercapai jika hanya dengan niat, tanpa perbuatan
untuk mewujudkannya.

PERSEMBAHAN:
Skripsi ini ku persembahkan untuk:
1. Ibu dan Bapak yang selalu mendo’akan dan memberikan wejangan untuk
segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Mba Ida Muryani, adik-adikku Yuni Tri Astuti, dan Nuning Lestari, saudarisaudariku yang

tak henti-hentinya memberikan bantuannya baik do’a,

materi, maupun motivasinya agar menjadi orang yang berhasil.
3. Sahabat dan teman-teman semua yang tak pernah bosan memberikan
semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seseorang yang selalu menjadi Inspirasiku, dan
5. To: My self, akhirnya Aku bisa menyelesaikannnya.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdullilah segala puji dan syukur peneliti
panjatkan atas kehadirat Allah SWT, dan atas karunia dan rahmatnya sehingga
peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Rentabilitas
Modal Sendiri Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI Jakarta”, ini
ditulis untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta.
Pada kesempatan ini pula, peneliti ingin menyampaikan ucapan rasa
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan
motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan
skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada:
1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta.
2. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi
Universitas Negeri Jakarta.
3. Dr. Saparudin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
4. Dr. Mardi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran
dalam membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu bagi penyusunan
skripsi ini.
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5. M. Yasser Arafat, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang juga
membimbing, memberikan saran, dan masukan kepada peneliti.
6. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak selaku Penasehat Akademik peneliti.
7. Seluruh dosen pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, dan dukungannya
baik moril maupun materiil serta kakak, adik, dan teman-temanku yang tak
henti-hentinya selalu memberikan dorongannya.
9. Seluruh pengurus KPRI maupun PKP-RI yang telah memberikan izin kepada
peneliti untuk melakukan riset sehingga peneliti dapat memperoleh data yang
dibutuhkan.
10. Seluruh guru di SMK Tamansiswa 1 Jakarta yang juga selalu memberikan
motivasi dan bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam hal penelitian dan
penyusunan skripsi ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat diterima
dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian skripsi di masa yang akan
datang dan semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi seluruh pihak yang
membutuhkan.

Jakarta,

Januari 2013

Ernawati
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